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OPFØLGENDE TILSYN 2020 

Dette opfølgende tilsyn indeholder en status beskrivelse fra lederen. I denne status skal lederen redegøre 
for, hvordan man i dagtilbuddet har arbejdet med de arbejdspunkter og udviklingspunkter, der blev besluttet 
ved sidste tilsyn. 

Tilsynet afsluttes med en vurdering og forvaltnings kommentar  

 

Institutionsnavn: 

Børnehuset Syrefabriksvej 80 

Leders navn: 

Pernille Henriksen  
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Statusbeskrivelse og personalesituationen: 

Personalesituationen. 
Der er kommet flere nye medarbejder til Børnehuset i 2019, en ny pædagog, to medarbejder er 
blevet ansat i støttetimer, en ny medarbejder pga. en medarbejder der er på forældreoverlov og 
der kommer en mere da vi mangler en pædagog pr. 1.10 i vuggestueafdelingen. 
 
Status på Børnehuset. 
Her i børnehuset vil vi gerne sikre en høj faglig kvalitet, samt en god dynamik i medarbejdergruppen. 
Så medarbejderne udnytter de kompetencer de har. Vi arbejder ud fra at medarbejderne giver 
hinanden sparring og feedback på hverdagslivet. Vi arbejder ud fra, at det er dagligdagens rutiner som skal 
danne rammen for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Så medarbejderne den vej bliver bedre og 
dygtiger til at varetage de krav og forventninger der er til en pædagog i dag. Dette er ikke altid nok, så en del 
af medarbejder har deltaget i diplom moduler, temadage, og enkeltstående kurser, for at forblive nysgerrige 
på at gøre hverdags livet i børnehuset bedre for børnene, forældre og medarbejder. 
 
Vi arbejder stadig ud fra en anerkendende pædagogik og ud fra at alle børn, uanset forudsætninger skal 
have lige mulighed for leg, læring og udvikling. Her på Syrefabriksvej ser vi det som en ressource at vi får lov 
til at modtager børn med forskellige kulturbaggrund og forudsætninger for leg og læring. 
 
Vi har siden de faglige fyrtårn blev uddannet, arbejder med emner fra ”De nye styrkede læreplaner”, ud fra 
oplæg og artikler der læses hjemme. Her har vi sat fokus på barnesyn, børneperspektiver, endvidere har vi 
haft rigtig mange snakke i medarbejdergruppen og børn i udsatte positioner. Vi arbejder med læreplanen 
både i blandede små medarbejdergrupper, på afdelingsmøder, og på de enkelte stuer. 
Det er en meget tids krævendeproces, men også spændene. Vi ville gerne have være nået meget længere, 
særligt til det punkt hvor man begynder, at nedskrive vores fælles tanker og ideer 
for Børnehuset fremtidige arbejde. Det har taget længere tid end forventet, at snakke om, hvad 
er det så lige er, vi alle lige forstår ved de enkelte emner, for derefter at arbejde os frem til en 
fælles forståelse. 
 
Samtidig arbejder vi med at inkludere Tårnby kommunes nye sprogstrategi. Emner fra sprog 
strategien bliver udvalgt på Interne sprogmøder. Hvor medarbejderne der er i dette udvalg udarbejder en 
handleplan for et bestemt emne, som der arbejdes efter til næste møde, her efter evalueres handleplanerne 
og der udarbejdes en ny handleplan for næste fokus. Det er ikke sikkert 
at vuggestuen og børnehaven arbejder efter den samme handleplan, da det skal give mening 
for den enkelte afdeling, hvad der er fokus på. 
 
Institutionen bygninger og inventar. 
 
Børnehuset er efterhånden en gammel institution. Derfor har vi, over en årrække fornyet det meste af 
inventaret i Børnehuset, det sidste vi mangler er nye reoler i vuggestuen. 
Legepladsen havde nogle mangler efter sidste legepladseftersyn. Dette har bevirkede, at vi har 
lavet vores procedure om, i forholdt til hvordan vi laver eftersyn af legeredskaber. Vi har nu valgt 
en struktureret og nedskrevet gennemgang, vi har også konstatere at redskaber ikke holder så længe, når 
jorden er meget våd. Derfor har vi valgt at gå lidt på kompromis. Med hensyn til udseende, da 
legeredskaberne skal holde længe. 
 
Bestyrelsen. 
Ledelses oplevelse er, at vi har et godt samarbejde med bestyrelsen. Forældrebestyrelses har 
en real interesse i at høre, hvad der foregår i Børnehuset, komme med konstruktive tilbagemeldinger på 
hverdagslivets oplevelser. 
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Arbejdspunkter: 
1. Vi har ingen arbejdes punkter 
 
Udviklingspunkter: 
1. Et af vores udviklings punkter var ”sprog i hverdagssituationer”. 
Vi har snakket en del om dette punkt, haft fokus på turtagning i barn - voksen relationer, og der 
er blevet lavet en handleplaner med fokus på udvikling af sproget i vuggestuens garderobe. 
 
2. Et andet udviklings punkt var stuernes forskellige indretning. 
Her er jeg ikke enige med konsulenterne i deres betragtning, stuerne har alle den samme grund 
indretning, de er afstemt i farve, det der er tilbage er medarbejderne på de enkelte stuers personlighed der 
kommer til udtryk her. 
 
Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: nej  
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 
 

Forvaltningskommentar: 

1. Børnehuset Syrefabriksvej har bl.a. via ledelsen et menneskesyn, som er meget inkluderende. 

Dette er ikke kun en teoretisk tanke, eller holdning om en ideologi, det udmøntes i praksis i stor 

stil, og med god pædagogisk kvalitet. Forvaltningen ved, at børnehuset Syrefabriksvej er god 

til denne opgave, og ikke mindst kan vi altid regne med, en stor parathed, for at løse opgaverne bedst muligt. 

2. Børnehuset Syrefabriksvej har stadig godt styr på kerneopgaven, børnene. 

3. Børnehuset Syrefabriksvej har en god professionel kultur i personalegruppen. 

4. Ledelsen arbejder tæt og tydeligt i mødet med personale og forældre. 

Der er ved dette opfølgende tilsyn, ikke fundet grundlag for at iværksætte skærpet tilsyn.   
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